
2.-4. klasse

FORESTILLING
I stilhedens favn

WORKSHOP
Sæt lyd på verden og stilheden

Workshoppen ’Sæt lyd på verden og stilheden’ introducerer 
eleverne til at skabe og komponere, samtidig med, at den for-
bereder dem til forestillingen I Stilhedens Favn, som spiller på 
GrowOP! festival 21.
Elever og lærere får konkrete værktøjer til at komponere og 
skabe musik uden at bruge traditionelle instrumenter og 
istedet bruge sig selv og omgivelserne.

Læs mere og book her:
ulfiaarhus.dk/grundskole/saet-lyd-paa-verden-og-stilheden

I Stilhedens Favn er et stykke performanceteater med lydinstal-
lation.
Ofte regner vi ikke stilheden for noget, men hvis man synker ind 
i den, kommer verden til live på en ny måde. En opmærksom 
måde. Og hver lille lyd får værdi. Det bliver tydeligere, hvad der 
er vigtigt. I forestillingen har alle høretelefoner på. Man lukkes 
ind i et rigt univers af lyde. Den lydinstalation der afspilles i ho-
vedtelefonerne, spiller sammen med performernes bevægelser 
på scenen. De hvisker så at sige direkte ind i øret på tilhøreren. 
På den måde skabes forestillingen af de billeder, man selv dan-
ner indeni.

Læs mere og book her:
ulfiaarhus.dk/grundskole/i-stilhedens-favn

FORESTILLING
Fyrtøjet

 Børneoperaen Fyrtøjet tages H. C. Andersens ikoniske klassiker 
af samme navn under kærlig behandling.
Da Emma var lille, elskede hun at høre bedstefar fortælle; især 
om, hvordan han og bedstemor fandt hinanden for længe siden. 
Men da hun blev en stor pige, begyndte hun at stille spørgsmål: 
Kan det virkelig passe, at bedstemor var en rigtig prinsesse, og 
at Bedstefar faktisk fik hjælp af tre store hunde? Nu er Emma 
i tvivl, og det gør hende lidt ked af det. Bedstefar er holdt op 
med at fortælle. Han er trist, for han er blevet alene og savner 
bedstemor. Men måske kan Emma få bedstefar til at fortælle 
sine historier igen, så han bliver lidt gladere.

Læs mere og book her: ulfiaarhus.dk/grundskole/fyrtoejet-0

0.-3. klasse

>>

Den Jyske Opera og Børnekulturhuset byder for tredje gang ind til
GrowOP! Festival d. 10. - 14. september i hjertet af Aarhus!

https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/saet-lyd-paa-verden-og-stilheden
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/i-stilhedens-favn
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/fyrtoejet-0


5.-6. klasse

FORESTILLING
Historien om V

WORKSHOP
En sten fra mit hjerte

En sten fra mit hjerte - sæt ord på en sorg med forfatter Cecilie 
Eken.
Sorg er en følelse, vi ikke kan undgå her i livet, men det er 
en følelse, der kan være svær at tale om. Især hvis vi går med 
sorgen alene, kan den blive tyngende, og det at dele den kan 
netop give følelsen af, at der ”falder en sten fra hjertet”. Med 
udgangspunkt i billedbogen ’V’, der er et langdigt, og musikte-
aterstykket ’Historien om V’ skal vi arbejde med at skrive korte 
tekster om en sorg, der kan tynge hjertet. Det behøver ikke 
at handle om en personlig sorg for deltagerne, vi nærmer os 
emnet på en måde, der vil være til at rumme for alle.

Læs mere og book her:
ulfiaarhus.dk/grundskole/en-sten-fra-mit-hjerte

En pige mister sin far. Hun møder drengen V, og sammen rejser 
de ud i verden for at finde pigens far og bringe ham tilbage. 
På denne eventyrlige rejse udsætter mange fremmede væsener 
dem for forskellige prøvelser. De ser hele tiden skyggen af fade-
ren. Mon de finder ham?

Historien om V er en eventyrlig og musikalsk forestilling efter 
Cecilie Ekens anmelderroste børnebog, V, inspireret af H.C. An-
dersens Historien om en Moder. Historien om V fortæller om en 
piges tab og sorg over en forsvunden far samt hendes brænden-
de ønske om at få ham hjem igen – hvad prisen så end må være.

Læs mere og book her:
ulfiaarhus.dk/grundskole/historien-om-v

5.-10. klasse

FORESTILLING
Diva

WORKSHOP
Melodrama – store følelser, store bevægelser

I denne workshop arbejder vi med Melodrama, som er en 
skuespilstil, der for et par hundrede år siden blev brugt, når 
man skulle spille store følelser ud til publikum i teatret. I et 
melodrama sang man sine replikker - ligesom vi kender det fra 
opera i dag - man behøvede bare ikke at kunne synge helt så 
godt som en operasanger, for sangene var ofte meget enkle. 

Vi skal ud på gulvet og afprøve arketyperne ’skurk, helt og 
heltinde’ ud fra de gamle regler for skuespilkunst, dengang 
melodramaer blev spillet på teatrene. Vi skal ikke synge, men 
vi skal arbejde med, hvordan musik, ”rene følelelser” og brug 
af kropssprog kan fortælle en klar historie. 

Bag tunge gardiner på en knirkende cabaretscene synger en un-
derskøn Diva. Under taget bor hendes forelskede Kammertjener. 
I kælderens dyb arbejder håndlangeren Eddie på Professorens 
hemmelige projekt, som både inkluderer en turbulent maskine 
og en eliksir, der skal gøre Professoren til det perfekte menne-
ske. En fatal aften får Eddie en opgave, der er for stor og svær 
- og alt går galt. Teatret åbner sig i nye dimensioner, og gal-
skaben tager over. Sofie Krog Teater er et af Danmarks førende 
dukketeatre, som er kendt for et unikt tegneserieunivers med 
magiske scenografier, der åbner sig op, forbløffer og forundrer. 
Lys, musik, komik og finurlige fingerfærdigheder skaber et helt 
særligt univers. Teatret har turneret i over 31 lande og vundet 
adskillige priser for sine forestillinger.

Læs mere og book her:
ulfiaarhus.dk/grundskole/diva

5.-6. klasse

Læs mere og book her:
ulfiaarhus.dk/grundskole/melodrama-store-foelelser-store-bevaegelser

https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/en-sten-fra-mit-hjerte
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/historien-om-v
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/diva
https://www.ulfiaarhus.dk/grundskole/melodrama-store-foelelser-store-bevaegelser

